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Márai Sándor:

AJÁN DÉK
És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár
visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag
vagyok,
milyen megajándékozott,
micsoda bőség,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajlok,
úgy köszönöm meg.

Októ ber 1. – Idő sek világnapja

XXII.

Dabasi Napok
Tavaly fordult elő először, hogy nem tudtuk megtartani a mindig szeptemberben aktuális Dabasi Napokat. Idén óvatos
optimizmussal, folyamatos háttérmunkával már hónapokkal korábban elkezdtük szervezni a rendezvénysorozatot.
Nagyon szerettük volna méltó módon, mindenki számra elérhetően megrendezni, hiszen Dabas az elmúlt másfél évben
megmutatta, egyike azon településeknek, akik képesek összefogni, együtt cselekedni, segíteni egymáson. Mindenki
megérdemelte hát, hogy végre kikapcsolódjon és visszakapjon valamit a „régi életéből”.

Szeptember 12-én vasárnap a Kossuth
Ház Galériában vette kezdetét a Dabasi
Napok, a SzabadON képzőművészeti
kiállítás megnyitójával. Majd este
Bereczki Zoltán egyszemélyes darab
jával, a Dolgok, amikért érdemes élni
előadással folytatódott. A színművész
nem hagyta pihenni a közönséget sem
és egy remek hangulatú, a lelkeket
m e g érintő inter ak tí v el ő a d á st
mutatott be.

Szeptember 16-án megnyílt a Szemelvények a Dabasi család- és
családfakutatás című kiállítás a Nemes-kúriában. Kosztolányi Gyula
évtizedek óta lelkesen kutatja a dabasi családok történetét és minden
esztendőben egy gazdag kiállítást szerveznek Magyar Anitával.
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Ezen az estén a Kossuth Zsuzsanna Szakközép iskola is
megnyitotta kapuit a csillagok, az űr iránt érdeklődőknek. (Cikk a 17.
oldalon)
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Pénteken a retroé volt a főszerep. A téren retro ételek mellett az igazi ínyencség
a Korda házaspár volt, akik néhány éve főnix madárként újra beragyogják
a slágerzene világát. Gyuri bácsi és Klárika nagy szeretettel adta elő korábbi nagy
slágereiket, köztük a Reptér című dalt is, ami manapság a nagyon fiataloknak is
ismerősen cseng.

Szombatra átalakult a tér és a dabasi
sportegyesületek, klubok mutatkoztak
be. Több mint húsz sportágat lehetett
kipróbálni, testközelből megismerni,
beszélgetni a szakemberekkel. Köszönjük
az egyesületek, sportolók segítségét, és
hogy partereink voltak idén is.
Délután a zenei blokkot a JazzKod
együttes nyitotta meg, majd egy

Vasárnap a könyvtárban zárultak az események, ahol a Kosbor
Trió adott egy lélekmelengető verses, zenés estet Pilinszky János
költeményeiből.

2021. október

tehetséges, környékbeliekből álló banda a
The Missters táncoltatta meg a szakadó
esőben a közönséget.
Imáink ezen a napon is meghallgatásra
találtak, hiszen a sztárvendég, a Wellhello
koncertjére csodálatos őszi este lett és
semmi sem akadályozta meg, hogy egy
hatalmasat bulizzunk a város szívében.

Reméljük, mindenki talált magának érdekességet a programok
között és jól érezték magukat ezen a pár napon. Reméljük, és úgy
tervezzük, hogy télen sem hal ki a tér, bár lehet, kicsit fagyos lesz a
hangulat, de ezt szerintünk senki sem fogja bánni.
Karlik Dóra és Volenszki Lilla

3

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK			

DABAS – A LEGSPORTOSABB VÁROS
Idén először rendezték meg a Futókörök
Napját Magyaroszágon és Dabas, mint az
egyik legújabb futókörrel rendelkező
település is részt vett az eseményen. Valahol
titkon reméltük, hogy a 10 résztvevő közül
városunk a dobogóra állhat, de azt nagyon
halkan mondtuk ki, hogy akár az első hely is
meglehet.
A verseny napján aztán szépen folya
matosan érkeztek a regisztrálni a futók.

Végül Dabas egy hatalmas hajárban 591
futóval, összesen 3426 kilométert tett meg,
ezzel 35 kilométerrel megelőztük Kaposvárt.
Köszönet minden helyi és környékbeli
futónak, kocogónak, sétálónak, hogy
aktivitásukkal növelték a megtett kilo
métereket. Hálásan köszönjük a Lórántfy
házaspárnak a sok-sok segítséget, amit a
megszervezéshez és a lebonyolításhoz adtak
nekünk.

A címmel járó 250 000 forintos jutalmat
jótékonysági célra ajánlotta fel az önkor
mányzat és a Munkahely a Családokért
Alapítványhoz juttatja el.
Jövőre nem kisebb feladat elé nézünk,
mint megvédeni ezt a bajnoki címet.
Addig is, irány a futókör!
K. D.

A NIGÉRIAI VALERIAN OKEKE ÉRSEK DABASON
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus meghívott
vendégeként hazánkba látogatott Valerian Okeke érsek paptársaival a
nigériai Onitsából, ahol több éve végez pótolhatatlan értékű
humanitárius szolgálatot dr. Fodor Réka és az Afréka Alapítvány. Az
atyákkal Magyarországra érkezett négy diáklány is, akik a Hungary
Helps Program keretében hazánkban fognak felsőfokú tanulmá
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nyokat folytatni elsősorban egészségügyi területen. Dabas önkor
mányzata és a város katolikus egyházközségei a kormányfő által
megfogalmazott célkitűzéshez – „ne a bajt hozzuk ide, a segítséget
vigyük oda, ahol szükség van rá” – kapcsolódtak ebben az évben.
Ezt a cseppnyi segítséget érsekatya és munkatársai oly nagyra
értékelik, hogy a kongresszus előtt egy napot töltöttek városunkban.
A felsődabasi katolikusok jótékonysági ebédet szerveztek a dabasi
családoknak, amelyen érsekatya és kísérete is részt vett, majd a
Bazsalicska Citerazenekart hallgatták meg. Ezt követően a Táncsics
Mihály Gimnáziumban tettek látogatást, ahol az iskola diák
önkormányzati vezetőivel és igazgató úrral ismerkedtek meg. Estére
zsúfolásig megtelt az alsódabasi katolikus templom az érsekatya és
paptársai által koncelebrált szentmisére. Az Eucharisztikus
Kongresszus hétfői, szeptember 6-i napján a Szent István Bazilikában
megtartott Afrika Napon is részt vettek a dabasiak, ahol még
mélyebben megismerkedhettek érsekatya, paptársai és az Afréka
Alapítvány tevékenységével.
Bővebben: www.afreka.hu
F. L.
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RENDHAGYÓ TANÉVNYITÓ
Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság
Dabas önkormányzatával együttműködve
szervezett szeptember 4-én baleset
megelőzési családi napot a városban, ahol a
BM OKF Országos Tűzmegelőzési Bizottság
is részt vett, a Pest Megyei Katasztrófa
védelmi Igazgatóság és a Fővárosi Kataszt
rófavédelmi Igazgatóság támogatásával.
A rendvédelmi és katasztrófavédelmi
szervek játékosan, élménnyekkel teli
programokon kere sz tül adták át a
gyermekeknek azt a tudást, amivel
biztonságosan közlekedhetnek az utakon,
tudják, hogy mi a teendő egy baleset, vagy
tűzeset esetén.

Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a
bemutatókat, jó volt megiserni a rendőrök,
tűzoltók, mentők hivatását. A KRESZ és
kalandpályák mellett, Gripen-szimulátor,
magasba emelő daru, füstsátor, ujj
lenyomatvétel, közös bringázás is várta a
kilátogatókat. A színpadon pedig fellépett
Farkasházy Réka és a Tinatnyúl, valamint
Gaxsta Zoli és Takács Vilkó is egy akusztikus
koncerttel, de ellátogatott hozzánk Kun
Ádám BMX világbajnok is, valamint Kovács
Nándi és Tóth Zoltán is remek koncertet
adtak.

Köszönjük az OBB támogatását, a dabasi
Rendőrkapitányság partner ségét, a
Katasztrófavédelem és a Dabas Deli Bistro
segítségét is.
Kabinetiroda

Az új üzem új munkahelyeket is teremt majd, és
a teljes termékválaszték gyártására is alkalmas lesz.
A több mint 5 milliárd forintos beruházást a Magyar
Kormány 1,6 milliárd forinttal támogatja.

Gratulálunk
Gratulálunk aa Vitafort
Vitafort Zrt.-nek
Zrt.-nek 40
40 éves
éves fennállásához!
fennállásához!
2021. október
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1821

2021
Október 17., vasárnap
AZ EGYKORI EVANGÉLIKUS ISKOLA
felújított épületének átadása

10.00

ŐSZI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Gyóni Napok 2021
október 15–22.

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2021 évi GYÓNI NAPOK
rendezvényeire
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester

Kőszegi Zoltán
polgármester

Programok

a Gyóni Evangélikus Templomban

11.00 – Luther utcai, felújított épületszárny
bemutatása – tervezett

EVANGÉLIKUS CSALÁDI BÖLCSŐDEI
célokra

15.00 – Áchim utcai, felújított épületszárny
bemutatása
NYOMDATÖRTÉNETI INTERAKTÍV
ALKOTÓHÁZ

A tradicionális kézi könyvkötészet és nyomdászat helyi kulturális
központja. Alkal
mas: az írás és a gondolat rögzítésének
hagyományos nyomdai technológiáit bemutatni, működő látványkirakat, munkatér, múzeumi látványosság, a nyomdászmesterség
interaktív megismerése, művészeti intézményeknek foglalkozások
biz
to
sí
tása, bemutatkozási lehetőség íróknak, költőknek, íróolvasó ta
lál
kozók szervezésére, kortárs művészeknek kiállítási
lehetőség biztosítása, művésztelep. Ezen a délutánon mindezekbe
betekinthetünk!

Október 18., hétfő
10.00 – DABASI SZENIOR AKADÉMIA
ELŐADÁSA
–C
 zipperer Zsófia: Az egészséges borfogyasztás
kultúrája Magyarországon

18.00
BOROK, DALOK, FINOM FALATOK,
JÓ GONDOLATOK!

–a
 szenior akadémia esti programjában
közreműködnek Faragó Ádám, Szalontai Eszter,
a Tollászkodók-Tollforgatók Irodalmi Köre
Helyszín: Halász Móricz-kúria

Október 15., péntek
17.30 – A 200 ÉVES

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA

szalon és épülettörténeti tárlatának
interaktív megnyitója
A műsort rendezte: Dr. Illés Györgyi színművész

Október 16., szombat
16.00
ÜNNEPI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
a felújított Gyóni Református Templomért

1821–2021 – 200 év

17.30 – SZERETETVENDÉGSÉG
a Halász Móricz-kúria épületében

Október 20., szerda
18.00 – A MŰVÉSZET DEMOKRÁCIÁJA
Avagy hol a helye a népviseleteknek a
hétköznapokban, hogyan válhat kortárssá
a hagyomány
– a TRAFIK KÖR KORTÁRS MŰVÉSZETI EGYESÜLET
programja a Halász Móricz-kúria nagyteremében

19.00 – Barát István Zsolt előadás-sorozata:
MAGYAROK NEPÁLBAN

–Ő
 seink nyomai a Himalájában – az ÁLDOS
EGYESÜLET programja a Halász Móricz-kúria
pincetermében

Október 22., péntek
17.00 – Ünnepi megemlékezés

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
65. évfordulója alkalmából
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MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata szeretettel és
tisztelettel meghívja Önt, családját

az 1956-os forradalom
és szabadságharc
65. évfordulója

alkalmából szervezett megemlékezésre
Kőszegi Zoltán
polgármester

Időpont:
2021. október 22. (péntek) 17.00 óra
Helyszín: a gyóni 56-os Büszkeségpont
(Vasút utca 4.)

1956

PROGRAM:
–
–
–
–

Himnusz
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntője
a Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak műsora
Pánczél Károly országgyűlési képviselő ünnepi
beszéde

–D
 . Szabó Károly-Sziráki Mária emlékplakett
átadása
– fáklyás felvonulás az 56-os mártírok
obeliszkjéhez
– koszorúzás
– Szózat

2021

ORCI-SOROK

2021. október
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SZÜRETI FELVONULÁS GYÓNON
Szeptember 11-én szervezték meg idén a
g yóni szüreti fel vonulá st, amel yre
ezalkalommal is nagyon sokan érkeztek. Az
egész térség lovas, hagyományőrző
tár sadalmát megmozgató e semény
résztvevői a hagyományos útvonalon

haladva ellátogattak többek között a 200
éves gyóni Halász Móricz-kúriához és a
Szent István térre, ahol nagyon sokan várták
a felvonulókat. Az esemény a térség
legnagyobb létszámú felvonulása, amely
öregbíti városunk jó hírét.
szerk.

IDŐSEK VILÁGNAPJA – OKTÓBER 1.
Szeptember utolsó heteiben hagyományosan felkeresik az
önkormányzat munkatársai a Dabason élő 65 év feletti időskorú
polgárokat, hogy az önkormányzat ajándékát és jókívánságait
átadják. Idén is almacsomagokat juttattunk a közel 3100 szépkorú
dabasinak, összesen több mint 26 tonna mennyiségben.
A nemzetközi világnap 30. évfordulójára pedig az OBO Arénába
hívtuk valamennyiüket egy ünnepi gálaműsorra. A megjelenteket
Pánczél Károly országgyűlési képviselő köszöntötte, aki beszédében
kiemelte, hogy az oltási politikának és a nagymértékű átoltottságnak
köszönhető, hogy ismét személyesen találkozhatunk, rendezvényeket
szervezhetünk a világjárvány nehéz hónapjai után. Arról is beszélt,
hogy a járvány okozta gazdasági nehézségekkel jól megbirkózott

gazdaságunk, emelkedő pályájáról nem tért le, ennek köszönhetően
idén a nyugdíjasok novemberben nyugdíjprémiumot és 2022
tavaszán jó eséllyel az egész 13. havi nyugdíjat megkapják majd,
amely az idősek iránti megbecsülés kifejezésének egyik eszköze.
Az ünnepi gálaműsort a Tihanyi Vándorszínpad és a The Old Show
zenekar adta, akik Szenes Iván örök klasszikus slágereivel lepték meg
a közönséget. A műsort követően Kőszegi Zoltán köszöntötte az
ünnepelteket, kiemelve a testi és lelki egészség fontosságát.
Megköszönte az időskorúak jár vány idején tanú sítot t
fegyelmezettségét, egymás iránti figyelmét és kiemelte, hogy az
önkormányzat ahogyan eddig, úgy a jövőben is számít az időskorúak
bölcsességére.
Feldman
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„Aki iskolát épít, az a jövőt építi…”

TANÉVNYITÓ ÉS ÁTADÓ A GYÓNI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Szeptember 1-jén az ország valamennyi iskolájában becsengettek,
de a Gyóni Géza Általános Iskola diákjai és tanárai szemében
nemcsak az új tanév izgalma volt látható, hanem a várakozás is,
hogy végre birtokba vehessék a kibővített épületet. Városunk
legnépesebb iskolája öt új tanteremmel bővült, valamint 3 tanterem
és az épületszárny is felújításra került, amelyhez a Magyar Kormány
több mint 568 millió forintos támogatást biztosított. Kőszegi Zoltán
polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy bár Gyóni Géza
gyermektelenül hunyt el, most nagyon büszkén tekint le
szülőföldjére, hiszen nagyon-nagyon sok gyermeke van. Csak az idei
esztendőben több mint 500 diák kezdi meg tanulmányait a róla
elnevezett iskolában.

Pánczél Károly országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a hosszas
várakozás után az iskola valamennyi tanulója végre az
épületkomplexumban folytathatja tanulmányait. Ezzel együtt új
tervek is születtek, hiszen az intézmény kinőtte a jelenlegi
tornatermet és már megkezdődtek az egyeztetések egy új
tornacsarnok építéséről is.

SZÜRETI MULATSÁG SÁRIBAN
Vidám zeneszó, ízletes fogások,
népviseletbe öltözött hagyom ányőrzők.
Így indult szeptember 25-én a szüreti felvonulás Sáriban. A 17
csikós és 36 lovaskocsi a városrész utcáin haladva hét megállót
érintett. Az utcaközösségekből, szomszédokból összeállt
csoportok ez alkalommal is finom és bőséges étel- és
italkínálatról gondoskodtak, amit a felvonulók énekkel és tánccal
köszöntek meg. A program hajnalig tartó szüreti bállal zárult
a Zarándokház kerthelyiségében. A talpalávalóról egész nap
a Presso Band gondoskodott.
A szervezők nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki minden
segítségért, támogatásért, amely a rendezvény megvalósulását
biztosította!
Támogatók: Czeróczki család és Czeróczki Díszfaiskola, Laguna
Kávézó, Laguna Könyvesbolt, Laja Lénárd és neje, Palermo
Cukrászda, Prauda Miklós, Rodeo Autósiskola, Sári ABC, Sári óvodák,
SSZÖK, Zarándokház.
Gogolák Mariann

2021. október
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GONDOLATOK
A CÍMLAPHOZ

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba

Idén ünnepli építésének 200. jubileumát a Halász Móricz-kúria. Ez az
épület túlélt világégéseket, a legkülönbözőbb hatalmi beren
dezkedéseket, jelenleg pedig a város sokszínű kulturális helyszíne. Az
újság szerkesztésével párhuzamosan Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester asszony épp a hagyományosan októberben
megrendezésre kerülő Gyóni Napokat és a hozzá kapcsolódó ese
ményeket szervezte, köztük egy kiállítást a kúria múltjáról, jelenéről és
jövőjéről. Ekkor találta ezt a fotót, amit még tavaly készítettem
Böcsödi Lászlóné Marika néniről 100. születésnapján. Marika néni
életének meghatározó időszakát töltötte dolgosan az épület falai
között. Idén 200 éves a kúria, Marika néni pedig már 101 éves –
micsoda kegyelem a jó Istentől megélni ekkora kort és milyen
különleges, ahogy egy épület és egy személy élete összekapcsolódik.
Októberi címlapunkkal az Idősek világnapja alkalmából a dabasi
szépkorúak előtt szeretnénk tisztelegni Marika nénivel és városunk
címerépületével. Jó egészséget kívánunk minden szépkorú dabasi
polgártársunknak és sok-sok élménnyel, történettel teli évtizedet a
Halász Móricz-kúriának!
– szerk. –

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
Született
Jóri Mihályné (Medve Mária)
1922. 09. 08.
Pataki Jánosné
(Szkicsák Hébel Anna)
1926. 09. 28.
Papp Ferencné (Brezony Erzsébet) 1931. 09. 16.
Vajda Lászlóné (Csonka Irén)
1931. 09. 22.

Isten éltesse sokáig Önöket!

Kor
99 éves
95 éves
90 éves
90 éves

Anya

Született

Czeróczki László

Murinai Enikő

2021. 08. 11.

Saller Hanna

Volentér Anita

2021. 08. 13.

Tóth Ádám

Csókás Hajnalka

2021. 08. 22.

Szabó Liza

Szabados Ágnes

2021. 08. 24.

Mágocsi Marcell

Kocsir Nikolett

2021. 08. 24.

Csorba Mike

Csorba Mária

2021. 08. 25.

Hamzau Luca

Hamzau Amália

2021. 08. 25.

Juhász Boglárka

Józsa Laura Alíz

2021. 08. 26.

Talapka Gréti

Borgyoski Adrianna

2021. 08. 29.

Palkó László

Barócz Orsolya

2021. 08. 31.

Székely Richárd

Weisz Ildikó

2021. 09. 07.

Molnár Maja

Molnár Zsuzsa

2021. 09. 07.

Presenszki Noémi

Veszelóvszki Zsanett

2021. 09. 10.

Rim Liliána

Garajszki Vivien

2021. 09. 10.

Kovács Elizabet

Kis Judit

2021. 09. 12.

Kovács Dániel

Farkas Enikő

2021. 09. 13.

Benkovics Anna

Vitvindics Anikó

2021. 09. 13.

Klan Roland

Gavló Dóra

2021. 09. 17.

Csiszárik Lia

Koren Dóra

2021. 09. 18.

Sikari Benett

Szász Annamária

2021. 09. 22.

Kaldenecker Zselyke

Mráz Julianna

2021. 09. 22.

Karlik Janka

Hegóczki Helga Ibolya

2021. 09. 23.

Lakos Lotti

Zelovits Erika

2021. 09. 24.

Csernák Réka

Náchlik Márta

2021. 09. 24.

Németh Alíz Petra

Varga Zsuzsa

2021. 09. 28.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

TEMPLOMÉPÍTŐ PLÉBÁNOSUNK VIGYÁZZA UTUNKAT
Október 3-án ünnepelte a Dabasi-szőlősi Szent Őrzőangyalok
Templom búcsúját. Ezen az alkalmon helyezték el a
templomban Gábor Emese szobrászművész Bisztrai László
atyáról készült szobrának gipsz másolatát a templom belső
terében. A szentmisén Ország Tibor atya kiemelte, hogy a
Teremtő gondviselésének megnyilvánulása, hogy mindenkinek
van őrangyala. Kiemelte, hogy elődje, a néhai Bisztrai László
atya is azért választotta ezt a titulust az 1998-ban felszentelt
új templomnak, mert az volt a szándéka, hogy a szőlősieket az
őrzőangyalok oltalmába ajánlja és egyben felhívja a
figyelmüket az ő tiszteletükre.
szerk.
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2021 augusztusában és szeptemberében
kötöttek házasságot:
augusztus 13. Deminger Bence–Safranyik Krisztina
Kosár Tamás–Tukacs Andrea
Lantos Tamás Zsolt–Bognár Tímea
augusztus 14. Berlich László–Kiss Felicita
Faragó Dávid–Böcsödi Barbara
augusztus 19. Talapka Ádám–Gerhardt Virginia Evelin
augusztus 21. Oláh Zoltán László–Almási Dóra
Verebélyi Zsolt–Tari Brigitta
Luka Norbert–Tóth Rita
Fészki Barnabás–Ilés Krisztina Andrea
augusztus 27. Lipka András–Kalocsa Lívia Katalin
Volenszki Gábor–Hegyi Alexandra Katalin
Zörényi Dávid–Bán Evelin Dominika
augusztus 28. Zsákai Lénárd–Paprika Renáta
Szabó Zsolt–Socó Maja Bogáta
Szabó Krisztián–Lukács Andrea
Kovács Attila–Gogolák Réka
szeptember 10. Maris János–Szabó Evelin
Furján Richard Jenő–Zsidi Karina Katica
Péli László–Gogolák Zsuzsanna
szeptember 11. Méhes Erik Richárd–Németh Katalin
Bartal Ákos–Faragó Zsanett
Czár Tamás–Kiss Brigitta
szeptember 13. Csikós Tamás–Bartha Anikó
szeptember 18. Marczinkó Máté–Császár Alexandra
	Borbély Gábor Norbert–
Hadik Szimonetta Adrienn
Bíró Roland–Surugli Nikoletta
Kiss Attila István–Cifka Fanni
Bálint Csaba–Dráhuszka Olga
40 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4. Oláh Dezső–Petrik Márta
Gogolák István–Majoros Erzsébet
szeptember 11. Majoros József–Molnár Anna
szeptember 12. Ordasi József–Peron Irén Ágota

DABASI ÚJSÁG

szeptember 25. Bukovszki István–Dékmár Ibolya
szeptember 26. Kovács György–Wágner Mária
Mráz István–Lantos Margit

30 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 06. Takács Zoltán–Rost Mária
szeptember 13. Zsíros Gábor–Pap Rózsa
szeptember 14. Balog József–Acsai Hajnalka
Pitka Sándor József –Zsolnai Zsuzsanna
szeptember 20. Fojta József–Molnár Erzsébet
Zelovics Attila–Lacza Szilvia Erzsébet
szeptember 21. Gágány István–Kecskés Erzsébet
25 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 7. Pál Péter–Talapka Anikó
Szlezák Gábor–Mráz Zsuzsanna
szeptember 14. Mráz István–Horváth Éva
Szabados József–Német Mária
szeptember 28. Andristyák Tibor–Precsinszki Hajnalka
20 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
szeptember01. Varga László–Weisz Anita
szeptember 08. Kancsár Zoltán István–Szládik Eszter
szeptember 15. Sepsi Róbert–Faldina Teréz
Mucska István–Kalmár Fraciska
szeptember 22. Szabados Gábor–Sári Anikó
szeptember 29. Kmetyó Zoltán–Gubicza Éva Gabriella
10 éve (2011-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 2. Szabó Zoltán–Holecz Ágnes
Böszörményi Gyula–Antal Krisztina Aranka
szeptember 16. Minaei Mohammad Hassan–Udvari Adrienn
szeptember 17. Szládik Illés–Fekete Kitti

Hosszú, boldog
házas életet kívánunk!
| Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda

Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 06-29/561-211 | dabasiujsag@gmail.com
Hirdetések: telefon: 06-29/561-230 | E-mail: dabasiujsag@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai előkészítés: Szűcs Mária Katalin | Nyomda: Pressman Bt., Dabas, Rozmaring u. 22. | Tel./fax: 06-29/365-564

2021. október
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A ZÖLDHULLADÉK
ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. október hónapban a zöldhulladék leadására
a zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi
időpontokban és helyszíneken.

Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
október 11-15. között 8.00–14.00 óráig
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
Gyűjtőpont
október 11. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
október 12. kedd
Dabas: Sportcsarnok
október 13. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
október 14. csütörtök
Dabas-Szőlők: Búcsútér
A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m 3 -nyi
zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. a növényi eredetű hulladék, a gally, a
faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi
nyesedékek…
Szelektív hulladékgyűjtés
október 18–22. között történik.
PLUSZ MENNYISÉGEK: A megadottakon felüli mennyiségek térítés
ellenében az alábbiak szerint helyezhetők el a Dabasi Regionális
Hulladékkezelő Központ területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz.)
Hétfőtől péntekig:
7.00-17.00
Szombat:	8.00–14.00 (március 1. és október 31.
között páratlan héten)
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.

Megjelent a Bursa Hungarica…
… Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójának kiírása.
A Bur sa Hungarica F elsőok tatá si Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz
történő benyújtása 2021. október 5.–november 5. között
lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje:
2021. november 5.
További információk: Dabasi Polgármesteri Hivatal
2370 Dabas, Szent István tér 1/B, telefon: 06-29/561-200 és
06-29/561-260

TÁJÉKOZTATÁS!
Dabas város köztemetőiben kamerákat helyeztünk ki annak
érdekében, hogy a temetőkben fokozottabb legyen a
biztonság.
Temetőink védelme, elhunyt hozzátartozóink végső
nyughelyére tett tárgyak, virágok és maguk a síremlékek
állapotának megőrzése fontos.
Vigyázzunk szeretteink múltjára, hogy a felnövekvő
generáció méltán emlékezhessen rájuk.

Az 1996 előtt váltott sírhelyek rendelkezési joga lejárt.
A 2011 előtt váltott urnafülkék rendelkezési joga lejárt.
Kérem, az újraváltás vagy lemondás céljából keressék fel
irodánkat!
Cím: 2370 Dabas Szent István tér 1/ B (Polgármesteri hivatal)
Tel.: 06-29/561-259

Egyéb információ a www.nhszokot.hu oldalon található.

HA KÜLÖNLEGES, EGYEDI SÍRKÖVET SZERETNE, KERESSEN!
Formák és anyagok széles választékából,
az Ön elképzelése alapján gyártjuk le megrendelését!

URNASÍROK KÉSZLETRŐL IS!

TER-NIK
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ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK
(Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv)
Dabas Város Képviselő-testülete döntött az új
településrendezési eszközök (Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv) megalkotásának szükségességéről.
Így határozatot hozott arról, hogy megkezdi a munkát az új
településrendezési eszközök megalkotása ügyében. Az előzetes
szakaszban partnerségi egyeztetés keretében volt lehetőség
véleményezni a településtervező által összeállított tervezetet,
amelyről a polgármester közmeghallgatáson tájékoztatta a
lakosságot. Majd a hatósági és egyéb visszajelzések beérkezését
követően a Képviselő-testület lezárta a partnerségi egyeztetést
és az önkormányzat a településtervező szakmai irányításával
tovább folytatta a megkezdett és előkészített munkát.
Az előzetes szakaszban elfogadott anyag továbbtervezése
során állt össze az a kidolgozott tervdokumentáció, amely
alapját képezi a hamarosan megkezdődő véleményezési
szakasznak, és amelyet a képviselő-testület várhatóan az év
végén fog elfogadni. Az új településrendezési eszközök
tervezetét nyilvánosságra hozzuk, amellyel kapcsolatban a
hatóságok mellett a lakosság is észrevételt, javaslatot tehet,
illetve véleményt nyilváníthat egy újabb partnerségi egyeztetés
keretében.
A partnerségi egyeztetés kezdetének pontos időpontjáról
hamarosan tájékoztatjuk a lakosságot Dabas Város honlapján,
illetve a Rádió Dabas műsoraiban, de várhatóan az elkészült
véleményezési dokumentum 2021. október közepétől lesz
megtekinthető elektronikusan a város honlapján.

Tájékoztatjuk továbbá a település lakosságát,
hogy a fent ismertetett témában
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. november 4-én (csütörtökön) 18.00 órakor
közmeghallgatást tart,
melynek helye:
a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagyterme.

2021. október

KÖZÖS S ÉG I SZ Í N T E R E K
C Í M E I É S E L É R H E TŐS ÉG E I
DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. • Telefon: 06-70/396-2861
• E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com • Feldman Lászlóné,
Opóczki Lászlóné
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 •
06-70/396-2863, 06-70/490-4508 • E-mail: tajolo@dabas.hu;
halaszmoriczkuria@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek
8.00–16.00 óráig, délutáni és hétvégi programok idején rendezvény
szerint • Munkatársak: Barsi Réka, Gomola Imréné, Gubicza
Jánosné, Kajliné Ludányi Margit, Karlik László, Kovács Ferencné,
Viola Éva
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. • Információ: Halász Móricz-kúria
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2370 Dabas, Szent István út 58. • Telefon: 06-29/360-237,
06-30/383-2738 • E-mail: Bálint Jánosné k apcsolat@kmkdabas.hu
• Garamszegi Mária szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő–péntek: 9.00–20.00 óráig
• szombat: 10.00–18.00 óráig
Figyeljék weboldalunkat és facebook-oldalunkat!
KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. • Telefon: 06-29/362-545,
06-30/534-1138 • E-mail: Dágány Józsefné galeria@kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő–péntek: 13.00–17.00 óráig • Hétvégén előre
egyeztetett időpontban!
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
2370 Dabas, Ravasz László u. 2. (régi Zalka óvoda) • Szakmai
csoportvezető: Illy Noémi • telefon: 06-29/360-529,
06-30/438-2352 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com •
www.dabasikonyvtar.hu • Nyitvatartás a nyári rend szerint:
hétfő, kedd: 10.00–18.00 óráig, szerda: 14.00–18.00 óráig,
csütörtök–péntek: 10.00–18.00 óráig, szombaton: 9.00–12.00 óráig.
LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
2370 Dabas, Lakos doktor utca 27. • Telefon: 06-70/337-0830
• E-mail: Jurácsik A
 ndrea juracsik.andrea@dabas.hu
• Facebook: Levendulaház Városi Nappali
NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. • Telefon: 06-20/474-2443,
Takács Lászlóné • E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
• Facebook: www.facebook.com/nemeskuria
SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2371 Dabas, Mánteleki u. 8. • Tel.: 06-70/455-9550, 0670/396-28-60
• E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek:
08.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
• Munkatársak: Bálint Julianna, Csernák Józsefné, Gogolák Mariann,
Maris Norbertné, Mráz Józsefné
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
OKTÓBER HAVI PROGRAMOK
A KASZINÓ-JÁTSZÓTÉR AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN LÁTOGATHATÓ.

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ

RENDEZVÉNYEK
III. SZLAMA LÁSZLÓ NÉPZENEI TALÁLKOZÓ ÉS XV.
ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI MINŐSÍTŐ
2021. október 09. (vasárnap) 14 órától
Intézményünk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – az előző
éviekhez hasonlóan – 2021-ben megrendezi a III. Szlama László
Népzenei Találkozó és 16. Országos és Térségi Minősítőt. Az arra
jelentkező csoportok részt vesznek a KÓTA országos/térségi
népzenei minősítésén; akik nem minősülnek, azok részére is tartunk
szakmai értékelést.

Szabad ON
Szabad
ON

A gyermek- és felnőtt képzőművészeti nyári táborokban
készült alkotásokat bemutató kiállítás.
A kiállítás október 15-ig tekinthető meg.

MADE IN CHINA
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
NÉPTÁNCOKTATÁS:

Óvodás néptánc csoport: péntekenként, 17.00–18.00
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő és péntek, 17.30–19.00
szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
NÉPI HANGSZER OKTATÁS:
kezdő citera: péntek 16.00–17.00
Szalmaszálak citeracsoport: péntek 16.30–17.30
furulya: péntek 16.00–16.30
koboz: péntek 18.30–20.00
Szakmai vezető: Kovács László
Gyóni Géza Irodalmi Kör október 18., hétfő, 17.30–19.30 óra
Szenior Tánc szerdánként, 17.30 órától
Szépkorúak klubja: november 6. (szombat) 10.00
Ping-pong klub
kedden és csütörtökön 16.00–18.00 óra között
Vision HipHop
keddenként, 16.00–18.00 óra között

FELHÍVÁS!
Szombaton nyitvatartási időben (10.00–18.00 óra között)
várjuk a ping-pongozni vágyókat az intézménybe! Labdát
ás ütőt mindenki hozzon magával!

Herman László, Ljubljanában élő muravidéki
képzőművész kiállítása
Megnyitó: október 29. (péntek), 17.00 órakor a galériában
A kiállítás október 29.–november 26. között tekinthető meg.
DABASI MŰVÉSZETI SZAKKÖR

Időpont: október 14. és október 28. csütörtök, 16.30
Szakmai vezető: Agárdi Gabi
A foglalkozás nyilvános és részvételdíjas.
Bővebb információ és jelentkezés a 30/548-0362-es
telefonszámon vagy az intézmény elérhetőségein.

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtárunk 2021. július 3-tól védettségi igazolvány nélküli
is látogatható, maszk használata nem kötelező.
NAGY SÁNDOR ZENEI ESTJE

Október 14. (csütörtök), 18.00 órától
Jegyek elővételben kaphatóak a könyvtárban!

NE ÜLJ RAJTA,
HOZD VISSZA!!!
2021. június 1-jétől
késedelmi díjat számítunk fel
a régóta kint lévő könyvekre!
A késedelmi díj összege:
300 Ft/könyv/hó
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LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
LEVENDULA TORNA
Zenés, játékos mozgásfejlesztő foglalkozás 1–3 éves korú
gyermekek részére. Szeretettel várjuk az izgő-mozgó kis
tornászokat hétfőnként 10.00–11.00 óráig.
A foglalkozásokat tartja: Kucsákné Zsákai Mária, gyerektornaoktató, akrobatikus torna szakedző pedagógus szakember
Tel.: 06-30/678-9383

HANGOLÓDJ AZ ANYASÁGRA
Nem a technikai dolgokat hallod tőlem! Azt elmondják a
kórházban, a védőnőnél! Én lelkileg hangollak rá a szülésre és az
azt követő napokra, hetekre, hónapokra! Sok-sok praktikus
tanáccsal teszlek gazdagabbá. Ezek ismeretében kevésbé lesz
stresszes a várakozás!
Hétfőnként 14.00–16.00-ig. Bármikor lehet csatlakozni!
Részvételi díj: 4000 Ft/alkalom
A foglalkozást tartja: Adorján Liza – MotherCoach
KOVÁCS SÁNDOR integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus
Terápiás tanácsadás időpontegyeztetést követően.
Bejelentkezés: 06-30/267-3960

KATARZISZ KOMPLEX MŰVÉSZETTERÁPIA
Tematikus beszélgetések, lecsendesülés, relaxálás, belső képek
előhívása, alkotás, zene, vers, új lendület, új szempontok, nagyobb
megértés és önismeret.
Jelentkezni: pankamese@gmail.com
Szőke Anna, komplex művészeti terapeuta

GYÁSZFELDOLGOZÁS
Nehézségekkel, fájdalommal néz szembe? Nálam segítséget
kaphat a veszteségek feldolgozásában.
Bejelentkezés: 06-70/614-9352
Szilák Ágnes gyász- és veszteségtanácsadó, mentálhigiénés
szakemberjelölt

2021. október

BÁBOS MESEKUCKÓ ÉS MESÉS TORNA
A bábos mesekuckó azt a három dolgot nyújtja a gyerekeknek,
amire szükségük van, ez pedig a mese, a mozgás és az alkotás
öröme, az ÉN kifejezése. 1,5-4 éves gyerekeknek.
október 20. – Madárijesztő
Jelentkezni: pankamese@gmail.com
A foglalkozást tartja:
Szőke Anna Pedagógus művészeti- és meseterapeuta

ANYA-BABA TORNA
A torna jókedvre derít, segíthet elűzni a szülés után sokaknál
előforduló borús gondolatokat, felpezsdíti a szervezet
vérkeringését, felfrissít és a lelkednek is jót tesz, és a babával
együtt remekül mulattok. 2 hónapos kortól.
Csütörtökönként 10.00–11.00
Jelentkezni: fucskupolla@gmail.com
A foglalkozást tartja: Svébis-Fucsku Polla
60 perc 2000 Ft/család/alkalom

ÖNISMERETI MŰHELY 2
Itt lesz alkalmad kalandozni a saját lelkedben, megtalálhatod
belső erősségeidet, válaszokat kaphatsz a miértjeidre, ráláthatsz
a saját működésedre különböző szempontokból.
Időpont: október 21., 18.00
Részvételi díj: 1500 Ft/fő
vezeti: Urbánné Kántor Lili, tréner, andragógus
Bejelentkezés: 06-30/898-0910
A kúriában lehetőség van üzleti megbeszélések, céges
rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon és
a dabaslevendulahaz@gmail.com e-mail címen lehet.
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„HA VÉGRE ITT A NYÁR!”
TÁJÉKOZTATÁS A DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NYÁRI TÁBOROZTATÁSAIRÓL
Inté zményünk , a Dabasi C s alá d- é s
G yermekjóléti Szolgálat é s Központ
„Játsszunk együtt!” néven az idei évben is
sikeresen vett részt az önkormányzat által
kiírt, a gyermekek nyári napközbeni táboro
zására vonatkozó pályázatán.
Június 21-25. között a dabasi Halász
Móricz-kúria hűvös pincehelyisége és árnyas
parkja adott helyet a 17 kisiskolásnak és a
velük foglalkozó kollégáinknak.
A tábor idején mindig nagy a forróság,
érdekes módon mindig éppen azon a héten
süt „száz ágra a nap”, amikor táboroztatnak
kollégáink.
Az első napon ismerkedtek, különböző
ügyességi játékokat játszottak a gyerekek.
A második napon film-klubot tartottak, majd
ismét ügyességi játékokat játszhattak, és
akiket kimerítettek a játékok, szabad
foglalkozás keretében rajzolhattak, kártyáz
hattak. A nagy kánikulában mindenkinek
jólesett a délutánonként vízzel telt lufikkal
játszott vízibomba-csata.
A harmadik napon tízórai után a Felső
lajoson található Állat- és Szabadidőparkba
látogattak el a gyerekek, ahol sok más állatfaj
mellett megismerkedhettek a nagy marával, a
csupaszszemű kakaduval, és a jávai makákó
majommal is. A legnagyobb sikere valamiért
mégis a bájosan ugrándozó kiskecskéknek és
a pónilovaknak volt. A kirándulás után a
lajosmizsei Kiss Cukrászdába vittük el a
gyerekeket, ahol nagyon finom kézműves
fagylalttal hűsítették magukat.
A negyedik napon kisvonattal utaztak
végig a városon a Sáriban található Zarán
dokházba, ahol az ott kiállított fotókat nézték
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meg, majd délután a dabasi rendőrség
bemutatójával telt. A gyerekek megte
kinthették a rendőrautót, előadást hallhattak
a közúti közlekedés szabályairól, az Internet
veszélyeiről, s a nap végén ajándékot is
kaptak a rendőröktől.
Az ötödik napon a dabasi tűzoltóság
kollégái bemutatták a tűzoltóautó műkö
dését, meséltek a munkájukról, és előadást
tartottak a nyári tűzgyújtás veszélyeiről.
Ebéd után Juhász Gábor kutyatréner és
Nagy Éva kutyakozmetikus-állatmentő,
tartott bemutatót a gyerekeknek. A szak
emberek elhozták kutyájukat, vele mutatták
be a táborozóknak hogyan kell az alapokat
megtanítaniuk saját állataiknak, hogyan
viselkedik egy engedelmes, és milyen egy jól
képzett kutya őrző-védő munkája. Interaktív
előadást tartottak a felelős kutyatartásról,
valamint a kutyák viselkedéséről. Nagy sikere
volt annak, amikor a gyerekek kipróbálhatták
a kiképző „bundáb an” futást és a pórázon
sétáltatást. Az izgalmas hét után a szervezők
és a gyerekek élményekkel telve vettek
búcsút egymástól.
Intézményünk nevében köszönetet mon
dunk Dabas Város Önkormányzatának, a
Halász Móricz-kúria dolgozóinak, a Dabasi
Rendőrség és a Dabasi Tűzoltóság Parancs
nokság kollégáinak, Juhász Gábornak és Nagy
Évának.
Köszön ett el tartozunk Egri Lajos vál
lalkozón ak, aki biztosította a gyerekek és
kollégáink biztons ágos utaztatását, a Salis
Trans Kft.-nek, akik hűsítő fagylaltot hoztak a
táborozóknak. Köszönjük a dabasi Vogtland
Pékség felajánlását, a tízórait és uzsonnát,

amelyet minden nap biztosítottak a gyerekek
számára.
Augusztus 8–13. között a Balatonon is
táboroztattunk. Intézményünk az idei évben
sikeresen pályázott az „Erzsébet a Kárpát–
medencei Gyermekekért Alapítvány” által
meghirdetett nyári élménytáborba, így
augusztus 8-án, 12 gyermekkel elutazhattunk
Zánkára.
A hat nap alatt a fürdőzés mellett sok
közös élményt adó programokon vettünk
részt, ahol az önkéntesek széles mosolyukkal,
vicces ösztönző mondataikkal, gyorsan
feloldották a srácok gátlásait. A robotépítő
foglakozáson tapasztalatot szereztek a
gyerekek arról, hogy a terveket érdemes
lépésekre bontani, a sárkányhajózás során
ráéreztek az együttműködés fontosságára.
A mindennapi fürdőzés, a koncertek, és a
tábortűz önfeledt pillanatai maradandó
emlékként él tovább bennünk.
Köszönjük szépen Dabas Város Önkor
mányzatának és Egri Lajos vállalkozónak,
valamint Molnár Imre és Juhász Jácint
autóbuszvezetőknek, hogy biztosították
számunkra a biztonságos és kényelmes uta
zást Dabas és Budapest-Kelenföldi pálya
udvar között.
Szabó Márta, Kuli Andrea,
Fülöp Krisztina

WWW.DABAS.HU

CSILLAGOS EST A KZS-BAN
A XXII. Dabasi Napok keretében az Érdi SZC
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium egyik népszerű eseményét is
megrendeztük, Csillagos Est címmel. Sajnos
a koronavírus-járvány miatt az elmúlt két
évben nélkülöznünk kellett az efféle
összejöveteleket. De végre az alapvető
járvány elleni védekezési intézkedések
mellett mi is megnyithattuk kapuinkat a
látogatók előtt.
N a g y örömü nk re s zol g á lt , h og y
munkatársainkon és kedves családjaikon
kívül rengete g kül ső s vend é get is
üdvözölhettünk az eseményen. Többek
között iskolánk nyugalmazott igazgatóját,
Kosztolányi Gyulát is. Az ERASMUS+
Stratégiai Partnerség Program keretében
Dabason tartózkodó török vendégeket,
illetve az Érdi Szakképzési Centrum központi
munkaszer vezetének munkatársa is
megtisztelt minket a jelenlétével.
A vendégek pozitív visszajelzései alapján
népszerűek voltak az alternatív programok
is. Mégis azonban a Dr. Gordon Hopkins
Csillagvizsgáló volt a leglátogatottabb.

2021. október

Előadóink voltak iskolánk oktatói közül:
Salacz András, aki az űrszemétről tartott
rendkívül érdekfeszítő előadást. Czakó Éva,
aki idén első alkalommal szerepelt a Csillagos
Mese című előadással. Szóládi Erika vetítette
az általa rendezett Kossuth Zsuzsanna
életrajzáról szóló filmet, melyben diákjaink
voltak a szereplők.
Továbbá nagyon köszönjük a rendkívül
lelkes helyi amatőr csillagászok előadásait is.
Rendkívül felkészültek voltak. Várady Ferenc
és Balázs Gábor minden kérdést kielégítő
felkészültséggel várták a csillagászat és az
asztrofotózás iránt érdeklődőket. Rengeteg
saját képet hoztak nekünk a kedves
vendégeink. Nyíri Máté és Kecskés Julianna
pedig a csillagvizsgáló kupolájában várta a
kicsiket és a nagyokat egyaránt. Az esti
égboltból sajnos keveset láttattak a felhők,
de a szerencsésebbek a teleszkópon
keresztül szinte elérhető közelségben
láthattak néhány égitestet.
Kiváltképpen szeretnénk megköszönni
áldozatos munkáját Bakonyiné Harascsák
Ildikó kolléganőnek, aki fáradhatatlanul

d o l g o z i k a D r. G o r d o n H o p k i n s
Csillagvizsgálónk népszerűsítésén és
fejlesztésén. Nélküle ez az este sem jöhetett
volna létre.
Támogatóinkat is természetesen ki
szeretnénk emelni: Kiss Irén és Széplaki
Ferenc kollégákat, akik a vendéglátást
biztosították, továbbá a Szakképző Központ
Nonprofit Kft.-t és a Go Visual Studiot, akik
szintén segítették munkánkat.
Köszönjük az estét minden résztvevőnek,
minden szervezőnek és segítőnek, akik
nélkül ez a nagyszerű esemény nem jöhetett
Stégner Péter
volna létre!
igazgató
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MINŐSÉGI ÉLET IDŐSKORBAN
A világtörténelem során rengetegen
kutatták az örök életet, vagy legalábbis a
hosszú élet titkát, s a legtöbben szeret
nének hosszú ideig élni, de már kevesebben
foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy mit
kezdenének vele egy bizonyos kor után.
Mihez is kezd majd valaki azzal, hogy
„megöregszik”?
Mindenki ismeri Szenes Iván klasszikus
sorát: „Nem csak a húszéveseké a világ”, s
ez a mondat jelen világunkban éli
aktualitását a leginkább. A világ népessége
évente 1,3%-al növekszik, ami szám
szerűsítve azt jelenti, hogy a lakosság
száma a világon 2050-re akár 10 milliárd
főt is elérheti, melyből a gyógyászat és
jóllét elterjedésével az idősek száma
várhatóan 2 milliárd fő lesz. A WHO az
életszakaszokat a következő határok közé
sorolja: 60-75 év az idősödés kora, 75-90
év az időskor, 90 fölött aggkor és 100
fölött a matuzsálemi kor. Ezen adatok
ismeretében a tudományos világ az idős
korral kapcsolatos paradigmaváltásra hívja
fel a figyelmet. Az öregség nem betegség
és nem is állapot. Ez egy egyénre jellemző
folyamat, melyet nem a korábbi képességek
elvesztése vagy az egészség hiánya
határoz meg. Az öregedés az egész életen
át tartó személyiségfejlődés, biológiai
hajlam, különböző életesemények és a
korosodással kapcsolatos címkék és
hiedelmek hatásának eredménye. Az
időskorúak értékes tagjai a társadalomnak.
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Azonban az aktív, sikeres öregedésre
testben és lélekben is fel kell készülni. Pár
ötlet ehhez: Izgalmas új célok kitűzése,
megvalósítása, mely lehet egy távolkeleti
recept elkészítése, vagy akár egy idegen
nyelv elsajátítása is. Hobbik keresése,
kipróbálása, például a férfiak ne féljenek
nőie snek gondolt tevékenységeket
megismerni, mint amilyen a kötés, vagy a
horgolás. A testi kondíció megtartása,
javítása mindig az aktuális egészségi
állapot függvényében történjen; a mozgás
a kellemes sétától az edzésig bezárólag
bármilyen megengedett sport lehet.
A szellemi képességeinket is folyamatos
kihívások elé kell állítani. Kitűnő módszer
erre a tanulás, olvasás, keresztrejtvény
fejtés, számolás, írás, rajzolás, naplóvezetés
is. A csoportos fejlesztő tevékenységek a
szociális kapcsolatok ápolására is kiválóan
alkalmasak. Ezek szervezésében városunk
kiemelkedően nagy szerepet vállal: az elme
fittségét a Szenior Akadémia előadásaival,
míg a testét a különböző túrák szerve
zésével, az örömtánccal segítik elő.
Az idősödés korába lépve egy bizonyos
életszakasz véget ér, melyet egy új és
színes szakasz követhet. A jövő gyerme
keink és a mi számunkra is a sikeres időskor.
Dr. Szalontai Eszter
Forrás:
Dr. Majercsik Eszter: IDŐSEK A MÁBAN
Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat,

Várnai Zseni

GONDOLATOK
AZ ÖREGSÉGRŐL
A fáradt, öreg elme zakatol,
körben forog, ismétel szüntelen,
a múltak mély kútja fölé hajol,
hol békalencsés, zöld hínár terem.
Egy-egy emléket megragad, motyogja,
és újra kezdi tízszer is naponta,
mint vén malom,
mely már csak szelet őröl,
s letűnt idők fanyar borával dőzsöl.
Rettent a példa,
vigyáznom kell magamra,
minden elgondolt, kimondott szavamra,
s főként arra,
mit papírra vetek…
Érzem, tudom az ember gyöngeségét,
ezért mindig szemem előtt
a mérték…
Hibáimnak én nem kegyelmezek!
De te ne bántsd a vént,
te fiatal,
ha botlik is a lába vagy a nyelve.
Így jársz te is,
ha véget ér a dal…
És minden érdem immár elfeledve!

az életminőség javításának lehetőségei 2004
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
Kórus: péntek, 18.00 órakor.
GYÓNI, SÁRI, SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Az őszi miserend a következőképpen alakul:
Sári:
kedd és péntek 18.00 óra
szombat 19.00 óra
vasárnap 10.00 óra
Gyón:
hétfő, csütörtök,szombat 18.00 óra
vasárnap 11.00 óra
Dabasi-Szőlők:
vasárnap 9.00 óra
– Október 23-án és 24-én családok részére lelkinapot tartunk
Királyréten. Költség felnőtteknek 18 000 Ft, amely tartal
mazza az ott alvást és négyszeri étkezést.
Jelentkezni a Sári plébánián vagy a sekrestyében előleg
befizetéssel, minél előbb. www.facebook.com/gyoniplebania
Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise;
– csütörtök 17.30 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
Október hónapban az esti szertartások előtt fél órával közösen
imádkozzuk a Rózsafüzért.
– A hónap 2. és 4. csütörtökjén (14-én és 28-án) az igeliturgia kezdete
után fél órával szentségimádást végzünk.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket az alábbi alkalmainkra:
– Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor.
– Őszi hálaadó istentisztelet a Gyóni napok keretében: október 17.
vasárnap, 10.00 óra. A hálaadó istentisztelet része lesz a hálaadás és
a köszönet a dabasi önkormányzat által felújított épületért (szemben
a templomunkkal), amelyben kétcsoportos családi bölcsődét fog
működtetni egyházunk.
– Reformációi ünnepi istentiszteletek: október 31. vasárnap,
10.00 óra. Ezen a napon 17.00 órakor közös evangélikus-református
istentisztelet is lesz a Gyóni Református Templomban.
– Nyugdíjas kör: okt. 17., vasárnap, 15.00
– Istentisztelet az idősotthonokban: okt. 12., kedd, 10.00
Zárdakert, 11.00 Átrium
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NOVEMBERI ELŐRETEKINTÉS:
– Ökumenikus temetői istentisztelet: nov. 1., hétfő, 10.00 óra,
gyóni temető
– Családi délután: nov. 14. 15.00 óra
– Téli dekorációk készítése: nov. 20., szombat, 10.00 óra (adventi
koszorú és más díszek készítése)
– Irodai órák, lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék,
adományok befizetése: szerda 16.00–18.00 óra között. A befizetés
átutalással is lehetséges ezen a gyülekezeti számlaszámon:
Evangélikus Egyházközség, 11742032-20004989 Köszönjük az
adományokat, gyülekezetünk támogatását!
Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünk facebook oldalát:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– október 16. szombat, 16.00 óra
HÁLAADÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET a templomban
Templomunk felújításának 200. évfordulóján az ünnepi
igehirdetést Főtiszteletű Balog Zoltán, a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke végzi. Ünnepi
köszöntőt mond Nagytiszteletű Takaró András, a Délpesti
Egyházmegye esperese.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk!
– október17. vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a templomban
– október 24. vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a templomban
– október 31. vasárnap
10.00 óra: reformáció ünnepi istentisztelet (úrvacsoraosztás),
17.00 óra: reformáció ünnepi ökumenikus istentisztelet az
evangélikus testvérekkel a református templomban
– november 1. hétfő, 10.00 óra: ökumenikus temetői istentisztelet
helyszín: a gyóni ravatalozó
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 9.00 órától konfirmáció-előkészítő (konfirmandus csoport
részére), – 10.00 órától felnőtt istentisztelet
– 10.00 órától gyermek istentisztelet
– hétfő 10.00 órától Zárdakert Idősek Otthona,
11.00 órától Átrium Idősek Otthona (minden hónap 4. vagy 5. hétfője)
– kedd 17.30 órától felnőtt konfirmáció-előkészítő
– szerda 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra,
16.00 óra konfirmáció-előkészítő (7. osztály)
– péntek 16.00 óra gyülekezeti hittanóra (5-8. osztály)
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HIT, VALLÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– minden vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– minden kedd, 17.00 órakor konfirmációi előkészítő a parókián
– október 17. vasárnap, 10.00 új borért való hálaadó úrvacsorás
istentisztelet a templomban
– október 31. vasárnap, 10.00 órakor ünnepi reformációi istentisztelet a
templomban, valamint megemlékezünk ezen az istentiszteleten
azokról a testvérekről akik az elmúlt egy esztendőben távoztak el
közülünk.

November 5–7. között (3 nap/2 éjszaka) Berekfürdőn
gyülekezeti hétvégét tartunk. Ár: 20 000 Ft, amely magában
foglalja a napi szállást és a napi háromszori étkezést.
Jelentkezni október 31-ig lehet.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
– Hivatali idő: kedd. 15.00–18.00 óra között; tel.: 06-29/362-280;
06-30/119-04-80; e-mail: refdabas@gmail.com

„Nagy gonddal őrizd a szívedet,
mert hiszen belőle indul ki az élet.”
Péld. 4,23

Született

Balogh Péterné
(Kosztolányi Erzsébet)
1940. 06. 01.
Sós János
1945. 03. 02.
Horváth József Gyula
1947. 12. 14.
Dr. Sebők Péter
1957. 03. 10.
Zsíros Sándor
1953. 08. 12.
Vörös Józsefné (Incze Anna)
1945. 04. 11.
Racskó Pálné (Tomasovszki Erzsébet) 1943. 01. 29.
Keresztes Jánosné (Marosi Mária) 1938. 02. 12.
Szanyi István
1955. 09. 14.
Buzás Ferencné (Horváth Katalin) 1928. 10. 18.
Kongrácz Pál
1941. 01. 01.
Ambrusfy Tivadar Ferencné
(Bajomi Zsuzsánna)
1940. 02. 06.
Tóth Istvánné (Kajdácsi Erzsébet)
1927. 01. 08.
Zloch Mihályné
(Lakatos Éva Erzsébet)
1932. 01. 27.
Bajusz Sándor
1949. 09. 24.
Horváth Sándor
1940. 01. 31.
Kmetyó Istvánné (Petrányi Teréz) 1944. 03. 26.
Pucsinszki Gábor
1963. 09. 10.
Cserepkei Istvánné (Ágoston Anna) 1949. 07. 26.
Molnár Pálné (Deák Mária)
1935. 03. 18.
Savara Sándor
1943. 09. 21.
Csernai Jánosné (Turányi Zsuzsanna) 1950. 10. 30.
Majer Péterné (Bozsik Margit)
1940. 08. 05.
Dudás Jánosné (Valastyán Margit) 1934. 04. 02.
Strupka János
1940. 10. 03.
Hrubos Józsefné (Filler Margit)
1938. 06. 10.
Kovács Miklósné (Czigler Piroska) 1940. 01. 28.

Meghalt
2021. 05. 21.
2021. 06. 25.
2021. 07. 04.
2021. 07. 18.
2021. 07. 29.
2021. 07. 30.
2021. 07. 30.
2021. 08. 10.
2021. 08. 11.
2021. 08. 12.
2021. 08. 13.
2021. 08. 13.
2021. 08. 15.
2021. 08. 22.
2021. 08. 22.
2021. 08. 22.
2021. 08. 30.
2021. 08. 30.
2021. 08. 31.
2021. 08. 31.
2021. 09. 02.
2021. 09. 04.
2021. 09. 05.
2021. 09. 07.
2021. 09. 07.
2021. 09. 11.
2021. 09. 12.

Osztozunk a családok gyászában!

ÁLLÁSPÁLYÁZAT DABASI REFORMÁTUS ÓVODÁNKBA
óvodapedagógus és dajka/gondozónő munkakör betöltésére.

személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
Munkakör betölthető: 2022. 09. 01., az elbírálás folyamatos
Munkavégzés helye: Dabas, Kossuth László u. 2.
Jelentkezési határidő: 2021. 12. 01.

Jelentkezni elektronikusan a refdabas@gmail.com e-mail címre
megküldött:
– fényképes önéletrajzzal
– motivációs levéllel
– diploma és középiskolai bizonyítvány másolattal
– nyilatkozattal arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt

2021. október

Felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül, bárki jelentkezését szívesen
fogadjuk.
Bővebb felvilágosítást e-mailen adunk.
Felvételi kérelem az Apró Tanítványok Református Óvodába
(Dabas, Kossuth László u. 2.).
Szeretettel várunk minden kedves gyermeket!
Felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül bárki jelentkezhet.
Szükséges dokumentumot tartalmazó link Facebook-oldalunkon
elérhető: Dabas-Inárcs Református Társegyházközség
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1956–2021

A BIKSZA-ÜGY, MINT 21. SZÁZADI IRODALMI ALKOTÁS IHLETŐJE
65 év nemesíti az 1956-ös forradalom és szabadságharc dicső napjait.
Közkeletű szóhasználattal élve, - és az utóélet számos fontos eseményére
is értve, - ez már történelem, melynek elválaszthatatlan részévé vált a
gyóni srácok helytállása is. A Biksza-ügyről szép számban készültek
igényes tanulmányok, dokumentumfilmet forgattak róla, majd jelentős
terjedelmű köny v látott napvilágot, és térségi tárlat is örökíti.
Városunkban közismert és számon tartott tények ezek, ugyanakkor a
szerző szerénysége miatt nagyon kevesen tudnak arról, hogy a lázadó
falu népítéletének ihletéséből öt évvel ezelőtt, 2016 novemberében egy
groteszk novella is született. Kapui Ágota (*1955 †2018) számos témabeli
verse (Ötvenhat, Októberben, November 4., Csak az a fekete autó) már
része a magyar irodalom mindennapos vérkeringésének, míg prózai
alkotása gyakorlatilag még mindig rejtve van a nagyközönség előtt.
Ideje felfedeznünk, - hiszen mikor, ha nem most? -, a szerzőre és a dicső
napok hőseire is kegyelettel, jó szívvel emlékezve.
V. F.

KAPUI ÁGOTA:

KARRIERTÖRTÉNET DIÓHÉJBAN
Nevenincs egy olyan hely, ahol csak
hétköznapok vannak. Na, nem mindenkinek,
csak a Jánosoknak, a Béláknak, a Máriáknak
és az Erzsébeteknek, és sorolhatnám még
azokat a neveket, akik az elszürkülés gépies
állapotában élik le életüket hétfőtől hétfőig,
aztán a következő hétfőig, és így tovább
egészen karácsonyig. A karácsony is egy
hétköznap csak fenyővel, a húsvét
ugyanolyan, mint a többi, csak egy kis
sonkával, tojással… És jóval több alkohollal,
mint a szokványos hétköznapokon. És
akkor utána megint reggel lesz és este, és
folytatódik a betegállományig, a kemo
terápiáig, a szívgörcsig, az infarktusig,
májcirózisig, a gutaütésig és a halálig. Na,
ott lesz vége…
K. János is hasonlóan tengette hétköz
napjait. Szürke volt, mint a Jánosok, a Bélák,
a Máriák és Erzsébetek, nem volt rajta
semmi különleges. Szürke volt az arca, a
bőre, a ruhája, a bakancsa, a lapát nyele, az
ásó vasa, olyan szürke, mint maguk a
hétköznapok, amelybe egy kis színt az esti
sör hozott csak, amit egyedül fogyasztott
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el a szürke kocsma félreeső asztalánál. Na
meg még az a hat, amit a közértből
hazavitt. Jánosnak nem volt felesége, sem
gyermeke, lehet, hogy anyja sem volt, sem
apja, egyszer csak ott termett ezen a
szürke világon, valahogyan. Nevenincs volt
az egyetlen hely a Földön, amelyet ismert,
és az árokásás volt az egyetlen lehetőség,
hogy hozzájuthasson esti söréhez és ahhoz
a csomag mezítlábas cigarettához,
amelyből a kiéhezett szervezetét éltető
nikotinhoz juthatott.
Történt egyszer, hogy K. János munkába
menet nagy szürke tömeget látott a
tanácsháza előtt. A tömeg egyetlen
h a t a l m a s m a s s z a ké n t i g ye ke z e t t
bekebelezni egy embert, aki védekezett,
ahogy tudott, megiramodott, de utolérték
és válogatás nélkül ott ütlegelték, ahol
tudták. K. János nem ismerte az érzelmi
hullámzásokat, kedélyállapota sohasem
változott, közönyös volt és szürke, mint
maga a világ. Most az egyszer azonban,
valami mocorogni kezdett benne, leugrott
szovjet gyártmányú kopott biciklijéről, és

bevetette magát a tömegbe. Érezte, hogy
az agyát elönti valami állatias cselek
vésvágy, szájában keserűvé vált a tegnapi
sör és a reggeli cigaretta emléke, és elborult
elmével együtt mozdult a tömeggel.
Ütötte, rúgta, harapta azt az embert, aki a
földön kapálódzott, hörgött, és minél
jobban kapálódzott és üvöltött, K. János
annál veszettebben csapkodta, lökdöste,
dögönyözte a szerencsétlent. Egy elátko
zott pillanatban előkerült valahonnan egy
pisztoly, talán az áldozat zsebéből, igen
valószínűleg onnan, mert a faluban
senkinek nem volt, nem lehetett fegyvere.
A tömeg egyetlen nagy fenyegető állattá
olvadt össze, a szürke massza egyként ér
zett, egyként cselekedett, együtt mozgott,
hömpölygött, mint egy barokk festmény
túlfűtött csatajelenetében. És akkor
váratlanul elsült a pisztoly, dörrenését
hallotta az egész falu, a vérszomjas tömeg
egy pillanatra megmerevedett, majd
atomjaira hullt, kiváltak belőle a szürke
emberek, hamuszín arccal, reszkető kézzel,
a döbbenet ólomsúlyként nehezedett
tagjaikra. Sunnyogva széledt szét a
félénkebbje, mások egymást fürkészték
gyanakodva, majd közelebb léptek ahhoz a
valakihez, aki a kör közepén feküdt
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mozdulatlanul, fejéből vér csordogált a
szürke porba, vékony kis patakocskákban a
földbe szivárgott.
K. János akkor eszmélt fel révületéből,
mintha a megbabonázott lélek most ébredt
volna a valóságra. Meredt szemmel
bámulta a földön fekvő embert, majd a
kezére nézett, arra a forró valamire, ami
égette a tenyerét, és görcsbe rándult ujjai
nem tudtak tőle szabadulni. A pisztoly volt
az, egy ismeretlen, izzó vasdarab, melynek
csövében ott lapul a halál. Nem emlékezett
s emmire, arr a s em , h og y h og yan
keveredett bele ebbe az egészbe, hogyan
került a kezébe a fegyver, hogyan, mikor
sült el, ő húzta-e meg a ravaszt, vagy ő
maga is áldozat, mert valaki a kezébe adta a
nagy tolakodásban, a káosz perceiben.
Hirtelen eldobta, mintha kígyó marta volna
meg, sarkon fordult, odarohant az eldőlt
fekete biciklihez, felpattant rá, és őrült
tempóban hajtotta a falu széle felé, a
düledező kerítésű szürke ház irányába, ahol
menedéket és megbékélést remélt.
Az éjszaka rettegésben telt, sok cigaretta
és még több sör enyhítette félelmeit, sőt,
valahonnan a konyhaszekrény mélyéről
előkerült egy üvegecske pálinka is, amit
j o b b n a p o k r a t a r t o g a t ot t . Ta l á n
karácsonyra, vagy névnapjára, vagy az
újesztendő köszöntésére. Minden tagja
sajgott, derekában ott recsegett az
ágydeszka kérlelhetetlen nyomása, lábaiban
az őrült futás és emberfeletti pedálozás
tegnapi láza. É s a feje, a feje majd
széthasadt, úgy érezte, hogy ezer kalapács
dolgozik benne me gállíth atatlanul,
dugattyúk működnek, fűrészek sikítanak,
aknák robbannak kíméletlen
egymásutánban megrendült agyvelejében.
Na és a lelke…, arról inkább ne is beszéljünk…
Eddig soha nem tapasztalta meg, mi is az a
lélek. Nem vesztett semmit és senkit, nem
nyert semmit soha, nem volt senkije, nem
látott halált…eddig. A lavórban befagyott a
víz, jeges érintése visszatérítette a
hétköznapokba, indulni kell, árkot ásni,
fagyos földet túrni, élni ugyanúgy ezután is.
Eltelt 10 év, aztán még tíz. János élete
semmit sem változott az ominózus eset
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óta, a hétköznapok a megszokott sorban
következtek egymás után, teltek az évek,
pörögtek az évszakok, télre tavasz jött,
majd nyár és újra ősz. K. János napjai úgy
peregtek, mint a homokszemek az ásó
nyomán, és ebben az egyformaságban
csak a ráncok szaporodtak, a bajok
gyülekeztek, a fájdalmak erősödtek a
térdekben, deréktájékon. Először a gyomor
adta fel a szolgálatot, majd a máj, aztán a
szív és utoljára az agy… K. Jánosnak nem
volt senkije, sem barátja, sem családtagja,
temetésre pénze meg aztán végképp nem.
A Hivatal temettette el egy jeltelen sírba a
temető határába, saját költségén.
Hatvan év telt el… azóta Nevenincs
sokat fejlődött, egyesült a szomszédos
Végvárral, és Nevenincs-Végvár néven szép
kisvárossá nőtte ki magát, ahol színesre
festették a házakat, lekövezték az utcákat
csupa színes térkővel, sárgával, zölddel,
pirossal, így a szürkeségnek nyoma sem
m ar a d t tö b b é . A tereke t s zobrok
népesítették be, szentek, királyok, nemzeti
hősök, gyerekek nevetgélnek, játszanak a
parkokban, szökőkutak vidám csobogása
ad enyhet a viruló nyarakban.
Hatvan év távlatából valakinek eszébe
jutott, hogy volt egyszer, hol nem volt egy
történelemformáló esemény ebben a
városban, nagyon-nagyon régen, két-három
emberöltővel ezelőtt, talán nagyapáik
idejében. Mivel hősökre is szükség van
ahhoz, hogy a puszta anarchiából történelmi
jelentőségű esemény legyen, elkezdték
kutatni, kik is vehettek részt abban az
ominózus tömegverekedésben, amelynek
áldozata a helyi rendőrkapitány volt
(civilben). Sokan megszólaltak az ügyben,
olyanok, akik csak hallomásból ismerték az
esetet. Ők maguk ugyan nem voltak ott,

mert kapáltak, kaszáltak, árkot ástak, levelet
takarítottak, sok volt a munka, nagy volt a
család, valamiből meg kellett élni. Ááá, ők
nem értek rá efféle dolgokra, a
törvénytisztelő, engedelmes szürkék életét
élték . (De arra emléke z tek , hogy a
rendőrkapitány komisz ember volt, sokat
sanyargatta a népet…) Talán a szomszéd…
,talán Béla bácsi a Hosszú utcából, vagy
Erzsi néni, aki a konyhán dolgozott… Ők
tudhatnak valamit. Aztán egyszer, valakinek
megeredt a nyelve, hirtelen derengeni
kezdett egy név a múltból, egy szürke,
sovány ember a falu széléről, abból a kis
düledező házból, amit azóta lebontottak.
Igen, árkot ásott és fekete nyikorgó biciklivel
járt dolgozni, ja és a kocsmában is sokszor
látták, sört ivott és mezítlábas cigarettát
szívott, neccszat yorban zörögtek a
sörösüvegek hazafelé. De nem beszélt soha
senkivel, az egy jóreggelten-jóestéten kívül
mást nem is hallottak a szájából soha.
A nevére sem emlékszik pontosan, talán
valami K., de annyi ilyen nevű ember élt
akkortájt a faluban. Józsi? János? Igen, ez az,
János, K. János! Ő volt a nap hőse, de akkor
ez nem tűnt fel senkinek!
Röviddel ezután K. Jánost exhumálták.
Nem volt könnyű a nyomára akadni a
temetőszéli sok jeltelen sír között, amit
azóta benőtt a gaz. De bevetettek minden
m od ern te chnikát, a l e gfejl et tebb
eszközökkel azonosították kilétét, és
márványkoporsóba zárva új díszsírhelyet is
kapott a temető központi részén, ahol csak
a halhatatlanok nyugodhatnak.
Újratemetése nagy közösségi esemény volt
Nevenincs-Végváron. Komor és ünnepélyes
esemény, bátorságát, hősiességét méltató
szónokokkal, messziről jött, tiszteletre
m éltó ven d é g ek kel , s zívh e z s zól ó
szavalatokkal, sok-sok virággal, koszorúval.
Nemrég értesültünk arról, hogy K. János
posztumusz díszpolgári címet kapott a
város vezetésétől, és pályázatot írtak ki egy
egészalakos bronzszobor megalkotására,
amely hősi pózban ábrázolja a legbátrabb,
legelszántabb nevenincs-végvári polgárt.
(2016. november 17.)
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MOZAIK

50 éves osztálytalálkozó volt szeptember 4-én a Gyóni 3. számú Általános Iskola 1963–1971-es évfolyam
A és B osztályának.
A találkozó résztvevői: Dömök Antalné (tanárnő), Nagy Ferencné (tanárnő), Horváth István (tanár)
Bodnár László, Fabók Mihály, Harmincz Karolin, Heleszta Mária, Hornyák Éva, Jávorszki Mária, Karsai Mária, Kovács Pál, Kovács Zsuzsanna, Marosi János, Sinkó László, Szegedi Erzsébet, Takács Karolina, Zelovics Éva, Balázs Attila, Csonka László, Hornyák János,
Janicsák Irén, Karsai Béla, Opóczki Jolán, Prandóczki András, Slezák István, Póra Béla, Sári András, Süveges Etelka, Szabó Sándor

BIZTOS KÉZZEL – A DOBOGÓ TETEJÉRE

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és az ORFKOrszágos Balesetmegelőzési Bizottsága szervezésében a zsámbéki
drivingcamp Hungary vezetéstechnikai központ területén rendezték
meg szeptember 25-én az „5 tengelyen – biztos kézzel!” verseny
döntőjét.
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Az idén már kilencedik alkalommal megvalósuló vetélkedőre közel
400 tehergépjármű-vezető jelentkezett, akik több fordulón mérték
össze képességeiket. Az elődöntők során először online teszt
kitöltésére került sor, majd a rostán átesett 30 résztvevő gyakorlati
feladatsort kapott, valamint közúti forgalomban is bizonyítaniuk
kellett.
A két elődöntőből került ki az ország 10 legjobb gépkocsivezetője,
akik a végső megmérettetésen különböző nehézségű rakomány
kezelési, vezetéstechnikai és veszélyhelyzet-elhárítási próbatételeken
igazolták rátermettségüket.
A fődíjat ez alkalommal városunk lakója, Szabados Gábor vehette
át, aki egy szintén helyi illetőségű vállalkozásban végzi munkáját a
mindennapokban. A győztes a pénzjutalom mellett „A legkiválóbb
magyar kamionsofőr 2021” címet viselheti.
Gratulálunk az elért eredményhez, további balesetmentes
kilométereket kívánunk!
GM
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DABASI BRINGÁSOK A TISZA-TÓNÁL
A Tisza-tó körbe kerékpározásával ez évi
nagytúránkat szeptember első hétvégéjén
30 fővel, melyből a legfiatalabb résztvevő
10 és fél éves, a legidősebb pedig túl a 70.
születésnapján, teljesítettük.
Verőfényes napsütében érkeztünk meg
szállásunkra Sarudra, a férfiak indulásra
felkészítették a kerékpárokat, majd egy
tervezett kis kör erejéig nyeregbe pattan
tunk. Végül igen kacskaringósra sikeredett
77 km után közösen megkóstolhattuk a
helyi gasztrónomiai különlegességeket. Az
esti programot beszélgetéssel, szórako
zással zártuk.

Második napon a reggeli után újabb céllal
és töretlen lelkesedéssel indultunk neki a 75
km-es távnak. Természeti látnivalókban
bővelkedő utunk során sok kerekező
honfitársunkkal találkoztunk. Közös ebéd
után folytattuk utunkat, a bátrabbak
megmártóztak a Tisza-tó 18 fokos vizében
i s . E g ye tl en s zü l e té sn a p o su n k n a k
rögtönzött partit szerveztünk, este pizzá
zással zártuk a színes programunkat.
Harmadik napon, szakítva a hagyom á
nyokkal nem kerekeztünk, hanem kollektívan
látogatást tettünk a poroszlói Ökoc ent
rumba. Érdekes és hasznos információkkal

gazdagodott tudástárunk, a hajótúrával
pedig bejárhattuk a tó zegzugos, rejtelmes
nádas részeit, megismerve az ott honos
madarakat. Kissé szomorúan, bár új élmé
nyekkel feltöltekezve indultunk hazafelé.
Büszkén jelenthetem, hogy kisunokám,
mint a legifjabb csapattag, teljesítette az
összesen 152 kilométeres távot.
Köszönjük a dabasi önkormányzat
támogatását, és az égieknek a csodálatos,
páratlan napsütéses napokat.
Tour de Fekt Baráti kör - Dabas
Sallai Éva

Örömmel hirdetjük meg
Őszi nyilt kerékpártúránkat:
október 17-én 8.30 órai indulással.
Gyülekező: Dabas, Szent István tér
Útvonal: Dabas-Hernád-PusztavacsHernád-Dabas
Táv: kb. 40 km
Pusztavacson zsiroskenyér-partival
készülünk.
Nagy szeretettel várunk, gyere
kerekezz velünk!

A HARCOS DOJO DABAS IS RÉSZT VETT A FUTÓ KÖRÖK
NAPJÁN
A HARCOSOK is kivették a részüket a futásból. Dojónk karatékái
több mint 130 km-t teljesített a Futókörök Napján, Dabason.
A z igazsághoz tartozik, hogy egy kis plusz feladatot
csempésztünk a megmérettetésbe, minden körben kötelező
fekvőtámasz és lebegő ülés adag volt mindenkinek. Még a
legifjabbak is 11 km fölött teljesítettek.
Gratulálok a csapatnak a nem mindennapi teljesítményhez!
Mi nem „csak” karatézunk, hanem együtt futunk, erősítünk,
gimnasztikázunk is és együtt sportolunk.
Családokat is várunk edzeni! OSU!
Bővebb infó:
Peszeki Attila edző, 06-30/534-1079
Kövesse Facebook-oldalunkat! – HARCOS DOJO DABAS

2021. október
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MOZGALMASAN INDULT A SZEZON
A rövid nyári pihenő után mozgalmasan indult az őszi szezon
a Harcosok Klubjánál.
Augusztus végén egy hagyományteremtő családi délutánt
tartottunk a dabasi paintball-pályán, ahol a célzó-képességük
mellett a főzőtudományukat is megcsillogtathatták az egyesület
tagjai.

M aj d s zeptemb er el ső
hétvégéjén futócipőt
ragadtunk, hogy részt
vegyünk a Futókörök Napján
az új rekortán pályán. Nagy
örömünkre 19 növendékünk
regisz trált, é s közel 1 00
kilométerrel járulhattunk
hozzá Dabas győzelméhez.

A II. Dabasi Sportágválasztón bemutatót tartottunk az
érdeklődő közönség számára, hogy jobban megismerhessék az
egyesületben zajló munkát.
Reméljük, sokan kapnak majd kedvet a küzdősportokhoz.
Várjuk őket hétfőn, szerdán, csütörtökön
a Wellis Sportparkban!
Információ és jelentkezés: 06-70/376-3001).
shihan Ábrahám Edit,
5. dan

EZÜSTÉRMES DABASI DÍJUGRATÓ
Eredményesen zárultak az idei díjugrató
versenyszezon kiemelkedő versenyei dabasi
szempontból.
A magyar utánpótlás mezőny egyik
legnagyobb nemzeti versenye idén is a
balatonvilágosi Hungarian Future Stars volt,
ahova a korosztályok legjobbjai neveztek.
Az izgalmas versenyhétvége utolsó napján a
Póni Nagydíj győzteseként Sáli Csenge
vezette a tiszteletkört Connemara kancá
jával Shanbo Morning Mirahval.
A dabasi lovashölgy ezután mezőhegyesi
lovával, Jácinttal folytatta sikeres szereplését
a további megmérettetéseken. A nemzetközi
versenyeken már bizonyított páros ezúttal a
Korosztályos Championátus Serdülő B
kategóriájában (13-15 éves) állt starthoz.
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A kétfordulós bajnokságban Sáli Gábor
mindkét dabasi tanítványa szépen szerepelt,
Sáli Csenge és Józsa Milán összesen hat
pályán gyűjtötték a championátus-pontokat.
Kiegyensúlyozott lovaglásának köszön
hetően Csenge összesítésben a második
helyen végzett és a szilvásváradi dobogón
állva akasztották nyakába az ezüstérmet.

Az örömteli nyári hónapokat követően
ősszel a regionális és megyei bajnokságokkal
zárul a szabadtéri versenynaptár. További
sikeres szereplést kívánunk!

WWW.DABAS.HU

Bontási hulladék és építési sitt
konténeres elszállítása.
Homok és sóder kiszállítást,
bontási munkákat vállalunk.
Egyénileg beszállított sitt
és zölhulladék átvétele Dabason.

MEGHÍVÓ
Pásztor: Török Erika

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”
Ján. Ev. 3,16
Isten maga
maga aa szeretet.
szeretet. A
A legdrágábbat
legdrágábbat adta
adta értünk,
értünk,
Isten
hogy mi
mi élhessünk
élhessünk általa.
általa. Ő
Ő gyógyítja
gyógyítja be
be aa sebeket,
sebeket,
hogy
és újraépíti
újraépíti az
az életeket!
életeket!
és
Adj egy
egy esélyt
esélyt Istennek
Istennek és
és magadnak,
magadnak, hogy
hogy ezt
ezt
Adj
megmutassa!
megmutassa!
Időpont:
Időpont: minden
minden szombat,
szombat, 15.00
15.00 óra
óra
Helyszín:
Helyszín: Dabas,
Dabas, Kossuth
Kossuth Művelődési
Művelődési Központ
Központ
Dabas,
Dabas, Szent
Szent István
István út
út 58.
58.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Elizabeth Sanders Keresztény Misszió

A részvétel ingyenes.
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A legrövidebb út az egyediséghez
Azonnal elvihető T-Cross modellek 2.99% THM-mel
Most készletről!

Az ajánlat 2021. július 1-től 2021. december 31-ig, de legfeljebb 200 darab átadott gépjárműre érvényes. A Porsche Finance Zrt. változó kamatozású, forint alapú, zártvégű pénzügyi lízing ajánlata tájékoztató jellegű, a Finanszírozó részéről kötelezettségvállalást nem jelent. A Referencia THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A lízingdíj nagysága csak a Referencia kamatláb (3 havi BUBOR) változásának függvényében módosulhat. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a Lízingbe vevőt terheli. A
biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj nem került figyelembe vételre. A Porsche Hungaria Kft. a finanszírozás közvetítőjeként a Porsche Finance Zrt. képviseletében jár el.
A T-Cross modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-6,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 132-140 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített,
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsik illusztrációk, extra
felszereltséget tartalmazhatnak.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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